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ومات االستخدام واالستفادة من تقنية نظم المعل
.في تقييم األراضي فنيا  ( GIS)الجغرافية 

التقنية في إدارة األراضي 
والممتلكات العقارية
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مدير إدارة التقييم بوزارة اإلسكان•

.مهندس تخطيط و تصميم عمراني•

(مهندس محترف ) عضو الهيئة السعودية للمهندسين •

.عضو الهيئة السعودية للمقيمين•

نبذة عن مشعل الحربي
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• 
 
.آلية تقييم األراض ي فنيا

.GISماهي تقنية نظم املعلومات الجغرافية •

.GISاالستفادة من تقنية نظم املعلومات الجغرافية •

.تجربة تقييم األراض ي بعد استخدام التقنية والنتائج امللموسة•

: املحاور الرئيسية 
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:  إدارة األراض ي و املمتلكات•

.هي نظام يقوم على مراقبة املمتلكات القيمة اململوكة لكيان أو مجموعة والحفاظ عليها

.كما عملية منهجية لتشغيل األصول وتقييمها واملحافظة عليها وزيادة قيمتها وتصنيفها لتحقيق أكبر عائد ممكن

:  وهدفنا في إدارة األراض ي•

  للتأكد من صالحيتها إلقامة مشاريع إسكانية عليها وتحقيق أعلى فائدة من مخزون األراض ي
 
.هو تقييم األراض ي فنيا

: مفاهيم عامة 
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خطوات تقييم األرضي
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.مؤثرات بيئية•

.مؤثرات تخطيطية•

.مؤثرات اقتصادية•

.مؤثرات اجتماعية•

.مؤثرات إدارية•

(Determination of Land Valuation Factors)املعايير املؤثرة في تقييم االراض ي 

مؤثرات 

بيئية

مؤثرات 

تخطيطية

مؤثرات 

ةاقتصادي

مؤثرات 

اجتماعية

مؤثرات 

إدارية
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:تضاريس االرض. 1

أرض ذات–أرض متساوية –ارض غير مستوية -ارض منخفضة -أرض سهلة –ارض جبلية )
(  .عاليهنسبة ميول 

(الهيدرولوجية)مجاري السيول .  2

ارة بموقعيأثر وجود مجاري لألودية الطبيعية في موقع املشروع ، وبالتالي معرفة مجاري السيول امل

.املشروع من األمور الهامة جد ا في تقييم املوقع 

نوع التربة. 3

( .   منقبي–صخرية -سبخة –طينية )

:املؤثرات البيئية-أ  
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منسوب املياه.  4

( .منخفض-متوسط -مرتفع )

الرياح الغالبة. 5

( .شمالية غربية–شمالية شرقية –جنوبية غربية –جنوبية شرقية )

التلوث. 6

(            تلوث بصري -تلوث صوتي-تلوث بشري –تلوث صناعي –تلوث طبيعي )

الزالزل         .  7

دة زلزالية ذات ش-ذات تصدع زلزالي كبيرة–ذات تصدع زلزالي منخفضة–غير نشطة زلزاليا)مناطق 
(  كبيرة جدا

:املؤثرات البيئية -أ  
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.انيةاملوقع ضمن النطاق العمراني والكتلة العمر •

(.الطرق القريبة)سهولة الوصول •

.البنية التحتية•

.املرافق العامة•

.خصائص االرض•

.القرب من مناطق الجذب والطرد•

(:عمرانية)املؤثرات التخطيطية -ب 

النطاق 
والكتلة
هالعمراني

سهولة 
الوصول

البنية 
ةالتحتي

المرافق 
العامة

خصائص
االرض

مناطق 
الجذب 
والطرد
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.املوقع ضمن النطاق العمراني والكتلة العمرانية. 1

.العمرانية عن املدينة كلما كان مكلف أكثرالكتلهكلما كان املوقع ابعد عن •

.كما أن الخروج عن النطاق العمراني يكون عيب في املوقع•

سهولة الوصول .             2

.(القرب والبعد عن شبكة الطرق الرئيسية باملدينة–كثافة الحركة املرورية )•

البنية التحتية.             3

( .    ة الكهرباءشبك–شبكة الهاتف –شبكة تصريف مياه االمطار –شبكة الصرف الصحي )•

(  االرشاديةاللوحات–التشجير –االنارة –الرصف –السفلتة)باإلضافة لخدمات البلدية  •

(:عمرانية)املؤثرات التخطيطية -ب 
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افق العامة . 4 املر

( .داملساج-املدارس –الحدائق و املالعب –املراكز التجارية –الخدمات الحكومية )

القرب من مناطق الجذب والطرد.  5

لعشوائية املناطق ا–امليناء –املنتزهات –الجامعات –وسط املدينة –املطار –البحر  )
( . مناطق دينية-وسط املدينة–

خصائص االرض.   6

( .     تصميم املخطط-عمر املخطط–املساحات –شكل االرض –الشوارع –الواجهات )

الشكل.  7

عد الشكل عن من أكثر املواقع مثالية في التخطيط هو الشكل املربع او املستطيل وكلما ب
. املثالية كانت هناك صعوبة في توزيع الخدمات وفي تقسيم وتصميم املوقع

(:عمرانية)املؤثرات التخطيطية -ب 
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:املؤثرات االقتصادية–ج

لدخلمستوى ا-العائد السنوي -العائد االستثماري -العرض و الطلب 

:املؤثرات االجتماعية-د

عدد –نوع السكن –حالة السكان –الكثافة السكانية –نوع السكان )
(ديموغرافية سكان املنطقة-املتقدمين 

:املؤثرات االدارية-ه 

..... ( . -االنظمة الحكومية –الشئون القانونية ) 

:من املعايير املؤثرة في تقييم األراض ي

مؤثرات 

بيئية

مؤثرات 

تخطيطية

مؤثرات 

ةاقتصادي

مؤثرات 

اجتماعية

مؤثرات 

إدارية
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نطاق األعمال لإلدارة

خماطبة 

اجلهات ذات 

العالقة

زيادة املوقع

التصوير 

البصري 

وتدوين 

التقييم املالحظات 

واملفاضلة بني

األراضي 

مجع البيانات 

من اإلدارات 

الداخلية

رفع املالحظات

والتوصيات

الطلبات

املدخالت

املخرجات

افادة متخذ القرار 
وصاحب الطلب

استكمال 

البيانات 

والتنسيق مع 

الفروع
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(GIS)ماهي تقنية نظم المعلومات الجغرافية 
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هو العلم الذي يهتّم بجمع ومعالجة ودراسة املعلومات
الجغرافية

ويعتمد على التعرف على الخرائط، والصور الجوية، 
د م

ّ
ن واستخدام الجداول، والعمل على معالجتها، والتأك

ت صحتها، ومن ثم حفظها و تحليلها كخرائط أو رسوما
.بيانية

(GIS)نظم المعلومات الجغرافية 
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.إدارة األزمات•

.التخطيط العمراني•

.الدراسات االقتصادية واالجتماعية•

.حماية البيئة•

.الخدمات الطبية الطارئة•

.استكشاف شكل األرض•

.إنشاء الخرائط الخاصة باستخدامات األراض ي واملوارد الطبيعية•

.رفع مستوى اإلنتاجية•

.بناء الخرائط بكل أشكالها•

.مساعدة متخذ القرار في صنع قراره واتخاذه•

(GIS)من أهم االستخدامات لنظم المعلومات الجغرافية 
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(GIS)كيف استفادت اإلدارة من نظم المعلومات الجغرافية 
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.دعم و تحسين صناعة القرار•

املعلومات رفع كفاءة العمليات بوزارة اإلسكان بتسخير قدرات و إمكانات نظم•
الجغرافية 

ع العوامل تطبيق منهجية علمية في تقييم األراض ي من خالل الربط بين جمي•
.واملتغيرات املؤثرة في تحديد هذه األماكن

منها في اإلستفادةمعرفة األراض ي الصالحة للسكن واملواقع التي ال يمكن •
.الوقت الراهن ليتم معالجتها

.فة و الوقتايجاد طرق سهلة االستخدام يمكن تطبيقها عمليا تقلل من التكل•

(GIS)الغايات من تقييم األرضي بنظام المعلومات الجغرافية 
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ELAMSمخرجات 
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ي النتائج المحققة بعد تطبيق النظام المؤسسي إلدارة األراض

ت وضوح املتطلبا
من كل موظف  

مشاركة 
البيانات بشكل 
أوسع واوضح

رفع في إنتاجية 
عمل املشاريع و 

الوزارة 

تقارير حسب 
حاجة كل 
مستخدم

مراقبة البيانات 
منها  والتاكد

ومسؤولياتها

بيانات أدق 
بنسبة أخطا

معلوماتوضوح
للمشاركةاألراض ي

املصلحةأصحابمع

إنجاز أسرع

وقت  اقل 

وجهد أقل
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ي  النتائج المحققة بعد تطبيق النظام المؤسسي إلدارة األراض

:النتائج باألرقام عن تقييم األرض الواحدة•

.من الوقت املستغرق لتقييم األرض% 90تقليص اكثر من •

.من التكلفة املالية لتقييم أرض واحده% 80تقليص •

%.40تقليل عدد الحاجة للموظفين لحوالي •

%.90تقليص وقت إنجاز التقارير إلى أكثر من •

.إجراء11إجراء إلى 32تقليص عدد إجراءات العمل من  •



ا لكم ..شكًرا لكمشكر 


